
 

1 

 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

 :ریز در عمران باتقابل درشت 

 
 

تشریح کنم. ما مهندسین برای طراحی و اجرای انواع  هادانهخاک رو بر اساس اندازه  بندیدستهدر این مقاله میخوام بهتون 

 بندیانهداطالعات همین آزمایش  ترینمهمبیاریم. یکی از  به دستژئوتکنیکی باید از خاک زیرین اطالعاتی رو  هایسازه

 س؟ ریزدانهو چقدرش  دانهدرشت. در این آزمایش قصد داریم که بفهمیم چقدر از خاک باشدمی
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 اندکی مقدمه:

میشه خاکی پیدا کرد که همه دونه هاش یکسان و یک  ندرتبههستش و به عبارتی  ایگسترده بندیدانههر خاکی دارای 

اندازه  کهچونس.  ریزدانهو چند درصدش  دانهدرشتنیاز داریم بدونیم چند درصد خاک  هاخاکاندازه باشه. پس در اکثر 

ه خاک مثال، هرچ عنوانبه، مقاومت برشی و ... پذیریتراکم، نفوذپذیریدر رفتار و خصوصیات رفتاری آن موثره. مثل  هاخاک

 .باشدمیبیشتر  معموالًآن آن کمتر و مقاومت برشی  پذیریتراکم، نفوذپذیری خاک بیشتر، تردرشت

 

 روازآن ترکوچکو  دانهدرشتاز این مقدار را  تربزرگکه  باشدمی مترمیلی 0.075قطر معادل  ریزدانهو  دانهدرشتمرز بین 

 میگیم. ریزدانه

 

 دارند. هاییویژگیچه  دقیقاً هاخاکاز این  هرکدامبریم ببینیم 
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 :شن -1

احل دریا و در س معموالً میشه کهگفته  ماسه از تردرشتخردتر از ریگ و  ریزهسنگ در زبان عامیانه به شن

از  ترکوچک هایدانهسنگبه   ASTM بندیطبقه. در مهندسی عمران بر اساس میشهیافت  راحتیبهرودخانه 

 .گویندمتر شن میمیلی ۴٫۷۵تر از متر و درشتمیلی ۷۵

 

 

 :ماسه -2

مهندسی  شود. دریافت می راحتیبهدر ساحل دریا و رودخانه  معموالً میشه کهگفته  شن خردتر از هایریزهسنگ به ماسه

میکرون(  75متر )میلی 0٫075از  تردرشتمتر و میلی ۴٫75ریزتر از  هایدانهسنگبه   ASTMبندی،بر اساس طبقه عمران

ماسه  ،بادیماسهبگم میشه به  ترسادهداره که از حوصله این مقاله خارجه ولی  ایگستردهماسه تنوع بسیار  .میگنماسه 

 سیلیسی، ماسه شسته شده، ماسه رودخونه ای و ... اشاره کرد.

 

http://civilshow.ir/
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 :سیلت )الی( -3

و ذرات پولکی شکل حاصل از متالشی  کوارتز های بسیار ریزکه از دانه هستش ریزدانه هاییکی از خاک

درصد الی  ۸0و بیشتر از  رس درصد ۱۲ست که کمتر از  خاک ای از بافت. الی طبقهشدهتشکیل میکادار هایکانی شدن

 .دارد

ماسه، خره و متر  هستند. به الی، گلیمیل 0.00۲تا  0.05، با قطر بین ماسه و رُس فاصلها ذرات ریز معدنی خاک، حدِالی

 .شودلیمون هم گفته می

 

 :رس -4

 ازنظر کهاینرس عالوه بر  .میشهمتر تعریف میلی 0٫00۲ از ترکوچکبا اندازه  معموالً میگیره کهقرار  ریزدانه رس در گروه

است. رفتار خمیری کل توده خاک به خاطر وجود رس  تأثیرگذاربا سه تای قبلی متفاوت است، در رفتار نیز  هادانهاندازه 

 .باشدمیبه خاطر جذب آب توسط رس  دادهرخ. حتی تورم باشدمی
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 :خاک بندیرده -5

 میشه. بهتره دنبال راهی برای تفکیک بندیتقسیمبه شن، ماسه، الی و رس  هادانهحاال که فهمیدیم خاک بر اساس اندازه 

 اونا از هم باشیم.

 

 

 .کنیممیاست از دو آزمایش استفاده  ریزدانهدرشت یا  موردنظربدونیم چقدر از خاک  دقیقاً کهاینبرای  

 با الک بندیدانهالف( آزمایش 

. مکنیاستخراجرو میتونیم با استفاده از این آزمایش و مقدار دانه مانده بر روی هر الک  ۲00ی مانده روی الک شماره هادانه

 که الی و رس هستند نمی تونیم نظری بدهیم. ۲00اما برای خاک گذرنده از الک شماره 
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 .باشدمی زیر صورتبهالک هم  بندیدانهبا توجه به نتایج آزمایش  شدهترسیممنحنی 

 

 

 هیدرومتری:آزمایش  ب(

ی هادانه ینینشتهبر پایه  کهو تفکیک رس از سیلت باید از این آزمایش استفاده کنیم  ۲00ی ریزتر از الک شماره هاخاکبرای 

در سطح مونده و سیلت  معموالًی پولکی رس هادانهبه هم زده شد،  کامالًنمونه خاک در آب  کهوقتی. هستشخاک در آب 

 .شودمی نشینته
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 مطالب: گردآورنده

 عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران( هایکتابو مدرس  مؤلفاسالم اسالمی مهندس 
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